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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Do Good Now, 802474-1491, med säte i Stocksund, får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Do Good Nows ändamål i enlighet med stadgarna är att nationellt och internationellt verka för
 mänskliga rättigheter och motverka det moderna slaveriet i allmänhet och människohandel i 
 synnerhet. I detta ingår att bekämpa fattigdom.

 Under år 2020 har vi arbetat för att uppfylla vårt ändamål och skapat en positiv förändring genom att 

 - finansiellt stödja ABC Nepal i Katmandu. Där bor 27 flickor som har varit utsatta för människohandel
 och tvångsprostution eller löper risk för att utsättas för detta. ABC Nepal är en aktiv organisation som
 dels arbetar för mänskliga rättigheter, mot modernt slaveri och människohandel dels praktiskt ger
 skydd och utbildning till utsatta barn.

 - finansiellt stödja ABC Nepals personalkostnader för gränsposteringar vid den öppna gränsen mellan
 Nepal och Indien för att förhindra att barn förs över gränsen med falska identitetshandlingar.

 - stödja personer som är utsatta för eller löper risk att hamna i modernt slaveri genom att erbjuda
 bostäder till kvinnor som behöver skyddat boende. Under året som har gått har vi tagit fyra kvinnor från
 kvinnojourer som behövt en bostad för att succesivt komma ut i samhäller igen. Första steget är att få
 ett eget boende för att därifrån skapa en ny tillvaro med arbete och sociala kontakter. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr
 2020-12-31 2019-12-31
Erhållna gåvor 352 693 16 497
Balansomslutning 144 231 15 074

 Bokslut finns ej upprättade för tidigare år. Definitioner se not 5. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Under år 2020 har vi arbetat med nya uppgifter för att uppfylla vårt ändamål och skapa en positiv
 förändring genom att 

 - bygga en mer informativ hemsida, jämte en social media-plattform med aktuell information om
 modernt slaveri och människohandel.

 - sprida information, kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter i allmänhet och modernt
 slaveri och människohandel, dess orsaker och konsekvenser, i synnerhet genom workshops för
 gymnasieelever åk 1-3.

 - erbjuda praktikplatser för universitetsstudenter som läser program för global utveckling och andra
 utbildningar för mänskliga rättigheter. Under hösten 2020 genomfördes urvalsprocess, vilket
 resulterade i två praktikplatser för vårterminen 2021.

 - under 2020 har organisationen utökats med en Program Manager som arbetar volontärt för att
 effektivisera och strukturera vårt arbete. Denna satsning har fallit väl ut och bidragit till både tydligare
 rutiner och bättre sammanhållning inom organisationen.

 Covid-19 pandemin har påverkat organisationen i så måtto att ingen kunnat resa till Nepal på grund av
 smittorisk samt lock-down i landet större delen av året. Till följd av utvecklingen i Indien, ser prognosen
 dyster ut för det första halvåret 2021, men förhoppningsvis lättar pandemins förödelser och
 restriktionerna mot slutet av år 2021.
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 I Sverige har Do Good Now fått ställa in planderade insamlingsaktiviteter på fysiska platser och flytta
 informationsspridningen till Internet, sociala medier såsom Instagram, Facebook, Twitter och Linkedln.

 Såväl interna som externa möten har mestandels hållits via Zoom, Teams eller andra online-länkar.
 Vår strävan är att ses någon gång per månad på vårt kontor för att bibehålla den sociala kontakten,
 vilket vi hoppas kunna återuppta under kommande räkenskapsår.

Förväntad framtida utveckling
                                                                                              
 Ett av Do Good Nows viktigaste utfallsmål under 2021 är att finansiellt sponsra projekt i Nepal som
 syftar till att avser att bidra till fattigdomsbekämpning. Vi kommer att inleda ett samarbete med Build
 Up Nepal, www.buildupnepal.com, som verkat i Nepal under en längre tid. Do Good Now kommer att
 finansiera ett projekt i en av de fattigaste byarna i södra Nepal, där det förekommer "bonded labor" och
 människohandel. För att förändra situationen för dessa byar, kommer invånarna erbjudas
 yrkesutbildning i husbygge, enkel maskinell utrustning för att tillverka jordbävningssäkra tegelstenar
 och därmed möjlighet till både egna hem och arbetstillfällen.

 Under 2021 kommer universitetsstudenter erbjudas praktikplats för att utveckla sociala media,
 utveckla kunskapsspridning i våra olika infomationskanaler samt utföra workshops med
 gymnasieelever. Detta arbete har redan påbörjats.

Hållbarhetsupplysningar

 Do Good Now arbetar med hållbarhet genom att föra vårt yttersta för att så liten negativ påverkan som
 möjligt på miljön och människors tillvaro.

 Miljö-/resepolicy
 Vi reser utomlands för att etablera kontakter och säkerställa att vårt stöd bidrar till en positiv utveckling.
 Endast nödvändiga sådana resor sker med flyg, ca en gång per år.

 Korruption
 Vi genomför regelbundna kontroller och begär rapporter för att undvika att bidra till korrupion i
 mottagarlandet. I det fall vi misstänker att någon typ av korruption förekommer, säger vi nej till vidare
 sponsring.

 Modernt slaveri
 Vid inköp i Sverige och från övriga världen, ställer vi kontrollfrågor till leverantören om
 arbetsförhållanden, hur det ser ut i "supply-chain" och policies hos underleverantörer. Vårt mål är att
 konsumera medvetet och ställa frågor avseende hållbarhet och etiska riktlinjer för de varor och tjänster
 som vi köper. För att uppnå tranparens i frågorna om socialt ansvar, kräver vi muntliga och skriftliga
 rapporter från våra mottagare regelbundet, samt diskuterar dessa områden löpande i vår interna
 verksamhet.

Eget kapital
2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 15 074 145 640
Årets resultat 112 719 -130 566

Utgående balans 127 793 15 074
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Gåvor 2 362 750 16 497
362 750 16 497

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -186 188 -135 000
Insamlingskostnader -33 130 -
Administrationskostnader -30 713 -12 063

Verksamhetsresultat 112 719 -130 566

Resultat efter finansiella poster 112 719 -130 566

Resultat före skatt 112 719 -130 566

Årets resultat 112 719 -130 566
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 144 231 15 074

Summa omsättningstillgångar 144 231 15 074

SUMMA TILLGÅNGAR 144 231 15 074
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 15 074 145 640
 
Årets resultat 112 719 -130 566

112 719 -130 566

Summa eget kapital 127 793 15 074

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 16 438 -

16 438 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 144 231 15 074
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och för första gången enligt
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 Övergången har skett per den 2019-01-01 och bedöms inte ge några effekter i redovisningen.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.

 Gåvor och bidrag
 En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
 tillbaka motsvarande värde i utbyte är gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
 därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
 organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
 erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

 Gåvor
 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

 En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om 
 gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
 verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
 omsättningstillgångar.

 Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

 Verksamhetskostnader

 Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
 administrationskostnader.
 Ändamålskostnader består framförallt av kostnader ABC Nepal.
 Insamlingskostnader består framförallt av gemensamma verksamhetskostnader.
 Administrationskostnader består framförallt av juridiska konsultationer och kostnader revisor.

Not 2  Gåvor och bidrag
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Allmänheten 162 750 16 497
Företag 200 000 -
Andra organisationer - -

Summa 362 750 16 497

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen. Gåvor har erhållits i form av ideella tjänster, se not 3
om anställda och personalkostnader.
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Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Föreningen har inga anställda och ersättning utgår inte till styrelsen.

Ideellt arbete har utförts på deltid av 10 personer under räkenskapsåret 2020. Detta volontärarbete 
har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Under juni månad 2021 anställs en person på extratjänst via arbetsförmedlingen, för att samordna 
 fundraisningaktiviteter och genomföra insamlingar.

 En volontärarbetare skall upprätthålla informationsspridning och vara behjälplig vid 
 insamlingsaktiviteter. Praktikavtal har tecknats med två universitetsstudenter, vilka kommer att 
 praktisera hos Do Good Now höstterminen 2021.

 Covid-19 pandemin har påverkat organisationen i så måtto att ingen kunnat resa till Nepal på grund av 
 smittorisk samt lock-down i landet större delen av året. Till följd av utvecklingen i Indien, har ingen från 
 Do Good Now kunnat besöka ABC Nepal eller Build Up Nepal i Kathmandu, på grund av smittorisk 
 samt lock-down i landet. 

 I Sverige har Do Good Now fått skjuta upp planerade insamlingsaktiviteter på fysiska platser och 
 fortsätta informationsspridningen via Internet och sociala media såsom Instagram, Facebook, Twitter 
 och LinkedIn.

 Såväl interna som externa möten har mestadels hållits via Zoom, Teams eller andra online-länkar. 

Not 5 Bokslutsdefinitioner

 Balansomslutning:
 Totala tillgångar.

Underskrifter

 Stocksund den

Stefan LorenzUlrika Lorenz  
Ordförande, kassör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den

KPMG AB

Mikael Käll
Auktoriserad revisor

Eva Skantze
Sekreterare
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Denna revisionsberättelse ersätter tidigare avlämnad revisionsberättelse daterad 2021-06-15. 
 

 
 
Till föreningsstämman i Do Good Now, org. nr 802474-1491 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Do Good Now för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten el-
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Do Good Now för år 2020. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelseledamoten ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om styrelseledamoten i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
Stockholm den   
  
KPMG AB  
  
  
  
Mikael Käll  
Auktoriserad revisor  
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